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Abstrakt 

 Bakalá�ská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu 

s cykloservisem na úrovni dokumentace pro stavební povolení stavby. D�m je ur�en pro 

�ty��lennou rodinu a cykloservis pro �ty�i zam�stnance. Rodinný d�m bude situován ve 

Zlínském kraji, m�st� Valašské Mezi�í�í, katastrálním území Valašské Mezi�í�í-m�sto. 

Stavba má dv� nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, které se rozprostírá pod 

�ástí prvního nadzemního podlaží. Stavba je navržena jako zd�ná konstrukce. Svislé 

konstrukce jsou z  konstruk�ního systému POROTHERM v nadzemní �ásti a ze 

ztraceného bedn�ní v podzemní �ásti. Vodorovné konstrukce jsou tvo�eny systémem 

POROTHERM stropy. P�dorys rodinného domu a provozovny je zast�ešen valbovou 

st�echou, nad p�dorysem provozovny je arký�. Garáž a p�ilehlý sklad je zast�ešen 

pomocí ploché st�echy.  

Klí�ová slova 

 Rodinný d�m s cykloservisem, bakalá�ská práce, ztracené bedn�ní, valbová 

st�echa, vazník, novostavba, zd�ná stavba, POROTHERM 
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Summary 

 My Bachelor´s thesis deals with documents project of a family house with a 

bicycle repair shop and all is in a level of a building permits of this and all documents 

that belongs to. The house is suitable for four family members and the bicycle repair 

shop is suitable for four employees. The house will be situated in Zlín region, in the 

town called Valašské Mezi�í�í, in cadastral area of Valašské Mezi�í�í – town. The 

building has got two above-ground floors and one bellow –ground floor that is situated 

bellow one of the above-ground floor. The building is suggested as a brick construction. 

Vertical constructions in above-ground part are made of the construction system called 

POROTHERM and in bellow-ground part made of lost boarding. Horizontal 

constructions are made of the systém POROTHERM ceilings. The ground plan of the 

family house and of the bicycle repair shop is covered with hipped roof and above the 

shop is an oriel. Garage and an adjoining stock is covered with a flattened roof. 

Key words 

 Family house with a bicycle repair shop, bachelor´s thesis, lost boarding, hipped 

roof, bracing beam, new building, brick building, POROTHERM 
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Úvod 

 Pro svoji bakalá�skou práci jsem si zvolila téma Rodinný d�m s cykloservisem. 

Rodinný d�m jsem umístila na reálný pozemek ve Valašském Mezi�í�í ve Zlínském 

kraji. Pozemek je mírn� svažitý. Rodinný d�m by m�l sloužit �ty��lenné rodin�

k bydlení. Sou�ástí rodinného domu je i garáž s jedním místem pro osobní automobil. 

Provozovna, která je od rodinného domu odd�lena garáží, slouží jako prodejna a servis 

kol. P�edpokládaný po�et pracovník� jsou �ty�i osoby. 

 Hlavním cílem mojí práce je navrhnout dispozi�ní a funk�ní �ešení rodinného 

domu s cykloservisem tak, aby bylo vhodné pro pohodlné bydlení �ty��lenné rodiny a 

zárove� pro provoz cykloservisu. Sou�asn� jsem navrhla vhodná konstruk�ní a 

materiálová �ešení rodinného domu, garáže a provozovny cykloservisu. Poté jsem vše 

zpracovala do projektové dokumentace na úrovni dokumentace pro stavební povolení.  

 Práce je �len�ná podle p�ílohy �. 6 vyhlášky �.499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� do složek: 

 Složka �. 1 – P�ípravné práce a studijní práce 

 Složka �. 2 – C Situa�ní výkresy 

 Složka �. 3 – D Dokumentace objekt� – D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení 

 Složka �. 4 – D Dokumentace objekt� – D.1.2 Stavebn� konstruk�ní �ešení 

 Složka �. 5 – D Dokumentace objekt� – D.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení  

 Složka �. 6 – Stavební fyzika 
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A.1   Identifika�ní údaje 

A.1.1   Údaje o stavb�

Název stavby: Rodinný d�m s cykloservisem 

Místo stavby: ul. T�anovského, k. ú. Valašské Mezi�í�í – m�sto, p. �. 2517/28, 2517/29 

A.1.2   Údaje o stavebníkovi 

Jméno a p�íjmení: Adam Tenký 

Adresa: K�ižíkova 8, 757 01 Valašské Mezi�í�í 

A.1.3   Údaje o zpracovateli spole�né dokumentace 

Jméno a p�íjmení: Pavla Zíchová 

Provozovna: Husova 1165, 757 01 Valašské Mezi�í�í  

A.2   Seznam vstupních údaj�

• Katastrální mapa katastrálního území Valašské Mezi�í�í – m�sto 

• Jednotné územn� plánovací podklady Zlínského kraje 

• Terénní pr�zkum 9/2013, zjišt�ní stavu stávajících d�evin 

• Geodetické zam��ení pozemku p�edané zadavatelem 

• Smlouva o dílo 

• Ústní zadání vy��ené na míst� samém a p�i jednáních 

• Platné normy a p�edpisy 



�

�

14 
�

A.3   Údaje o území 

a) Rozsah �ešeného území 

�

 Pozemek pro stavbu se nachází v jižní �ásti m�sta na kopci v mírném svahu. 

Pozemek je z jižní �ásti ohrani�en p�ístupovou komunikací, ze severní strany se nachází 

park Nemocnice Valašské Mezi�í�í. Ze západní a východní strany jsou rodinné domy 

s p�ilehlou zahradou. K pozemku vede zpevn�ná komunikace. 

b) Dosavadní využití a zastav�nost území 

 Parcely �. 2517/18 a 2517/29 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvale 

travní porost. Pozemek podléhá ochran� zem�d�lského p�dního fondu. Parcela je ve 

vlastnictví investora. Parcela se nachází mezi již vzniklou zástavbou rodinných dom�. 

Pozemek je mírn� svažitý rovnob�žn� s komunikací, ze které bude p�íjezd na staveništ�. 

c) Údaje o ochran� území 

 Pozemek podléhá ochran� zem�d�lského p�dního fondu. Na území se 

nenachází žádná památková rezervace ani památková zóna. Daná lokalita se nenachází 

v soustav� chrán�ných území Natura 2000, nezasahuje do záplavového území a 

nenachází se zde žádné památné stromy. 

d) Údaje o odtokových pom�rech 

 Jedná se o mírn� svažitý pozemek, který je napojený na technickou 

infrastrukturu m�sta. Deš�ová voda je zasakována na pozemek investora. Voda              

ze st�echy objektu bude odvád�na venkovními okapy a svodným potrubím do jednotné 

ve�ejné kanalizace. Splašková voda bude taktéž odvád�na do jednotné ve�ejné 

kanalizace. Od hlavní domovní šachty bude položeno hlavní svodné potrubí, které bude 

uloženo do pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. 
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e) Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací 

 Stavba je v souladu s územn� plánovací dokumentací. Stavba spl�uje 

regulativy m�sta. �ešení nem�ní využití území.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

 Pozemek podléhá ochran� zem�d�lského p�dního fondu a nenachází se 

v žádném památkov� chrán�ném území. Stavební pozemek je ur�en pro výstavbu 

rodinného domu. �ešení nem�ní využití území. 

g) Údaje o spln�ní požadavku dot�ených orgán�

 Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dot�ených orgán�. 

P�ipomínky dot�ených orgán� byly akceptovány a zapracovány do dokumentace. 

h) Seznam výjimek a úlevových �ešení 

 Žádné výjimky a úlevy nebyly v projektové dokumentaci �ešeny. 

i) Seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

 Realizace objektu nevyžaduje žádné související a podmi�ující investice. 
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j) Seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby 

Tab. 1 Seznam pozemk� dot�ených provád�ním stavby 
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25
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/2
8

trvale travní porost 
Adam Tenký, K�ižíkova 
8, 75701 Valašské 
Mezi�í�í 

- 

25
17

/2
9

trvale travní porost 
Adam Tenký, K�ižíkova 
8, 75701 Valašské 
Mezi�í�í 

- 

25
17

/8
 

ostatní 
plocha/ostatní 
komunikace 

M�sto Valašské Mezi�í�í, 
Nám�stí 7/5, 757 01 
Valašské Mezi�í�í 

V�cné 
b�emeno 
(podle listiny)

25
13

/1
 

ostatní 
plocha/ostatní 
komunikace 

M�sto Valašské Mezi�í�í, 
Nám�stí 7/5, 757 01 
Valašské Mezi�í�í 

V�cné 
b�emeno 
(podle listiny)

A.4  Údaje o stavb�

a) Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby  

Na daném území se v sou�asné dob� nenachází žádný objekt. Parcela je 

v katastru nemovitostí vedena jako trvale travní porost. P�i návrhu stavby byly 

respektovány podmínky stanovené územním plánem m�sta Valašské Mezi�í�í. 

b) Ú�el užívání stavby 

 Rodinný d�m s cykloservisem je rozd�len na obytnou �ást a na provozní �ást. 

Obytná �ást bude sloužit k pobytu a užívání �ty��lenné rodiny. Provozní �ást bude 

sloužit k prodeji a oprav� kol. P�edpokládaný celkový po�et osob, které budou užívat 

objekt, je 8 osob. 
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c) Trvalá nebo do�asná stavba 

 Stavba je trvalého charakteru. P�edpokládaná životnost stavby je minimáln�

50 let. 

d) Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�

 Objekt nepodléhá žádné speciální ochran�. 

e) Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 

požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání stavby 

 Stavba spl�uje požadavky na výstavbu dané vyhláškou �. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavbu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a je v souladu 

s požadavky normy �SN 73 4301 - Obytné budovy. 

 Stavba rodinného domu s cykloservisem není ur�ena k užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace a také není navržena jako bezbariérová, což 

je v souladu § 2 vyhlášky �. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, které stanoví 

obecné technické požadavky zabezpe�ující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

f) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících 

z jiných právních p�edpis�

 Stavební ú�ad ud�lil souhlas se studií rodinného domu. P�ipomínky dot�ených 

orgán� byly akceptovány a zaneseny do zpracované dokumentace. 

g) Seznam výjimek a úlevových �ízení 

 Žádné výjimky a úlevy nebyly v projektové dokumentaci �ešeny. 
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h) Navrhované kapacity staveb 

Zastav�ná plocha: 504,204 m2 z toho obytná: 180,667 m2, provozní: 323,537 m2

Obestav�ný prostor: 1 564,302 m3

Užitná plocha: 1 169,796 m2

Po�et uživatel�: 4 + 4 (Rodinný d�m + cykloservis) 

Nejvyšší výška h�ebene od upraveného terénu: + 9,190 m 

Po�et obytných jednotek: 1 

Po�et uživatel�: 4 + 4 (rodinný d�m + cykloservis) 

Po�et parkovacích stání: 1 parkovací místo v garáži 

i) Základní bilance stavby 

 Dle p�ílohy �. 12 Vyhlášky �. 120/2011 Sb., kterou se m�ní vyhláška 

Ministerstva zem�d�lství �. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon �. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o 

vodovodech a kanalizacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� je sm�rná pot�eba vody pro 

rodinné domy 35m3/osoba/rok a sm�rná pot�eba vody v provozovnách (cykloservis) je 

26m3/osoba/rok. Energetická t�ída budovy je klasifikována jako B – Úsporná. 

j) Základní p�edpoklady stavby 

 P�ed za�átkem výstavby navrhovaného objektu je nutné napojení stavby na 

inženýrské sít�, tj. vodovodní �ád, splaškovou kanalizaci, silové nap�tí NN a plynovodní 

�ád. 

 Investor p�edpokládá zahájení stavby v �ervnu 2014. Stavba bude dokon�ena 

v srpnu 2015. 

 Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude provád�na oprávn�nou 

stavební firmou. Stavební firma bude �ádn� vybrána ve výb�rovém �ízení investora. 

Název a adresa stavební firmy, která bude stavbu realizovat, v�. jména a adresy osoby, 

která bude vykonávat odborný dozor nad provád�ním práce, bude sd�leno písemn�

p�íslušnému stavebnímu ú�adu 3 týdny p�ed zahájením prací. Výstavba rodinného domu 
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s cykloservisem bude probíhat v jednom �asovém úseku bez p�erušení stavby. 

P�edpokládaný termín výstavby: 

  Stavební �ízení a povolení stavby: únor 2014 

  Zahájení stavby: �erven 2014 

  Ukon�ení stavby: srpen 2015 

  Lh�ta stavby: 14 m�síc�

 Výstavba nebude trvale omezovat žádný existující provoz. Veškeré stavební 

práce budou probíhat na pozemku investora tak, aby byl minimalizován dopad na okolí 

a neomezovaly žádné stávající objekty a provozy v sousedství. 

 P�ípadné poškození p�ilehlých komunikací, ploch a povrch� bude opraveno 

zhotovitelem. 

k) Orienta�ní náklady stavby 

 Cena vychází z ukazatele pr�m�rné rozpo�tové ceny na m�rnou a ú�elovou 

jednotku stanovenou ÚRS Praha pro rok 2013. 

 Cena za 1 m3 obestav�ného prostoru: 5.057 K�/m3. P�edb�žná orienta�ní 

cena je 6.621.302 K� bez DPH. 

A.5  �len�ní stavby na objekty a technická a 

technologická za�ízení 

SO 01 – Rodinný d�m s cykloservisem 

SO 02 – Zpevn�né plochy 

SO 03 – Terénní úpravy 

SO 04 – Kanaliza�ní p�ípojka 

SO 05 – Vodovodní p�ípojka 

SO 06 – Elektrická p�ípojka 

SO 07 – Plynová p�ípojka              V Brn�

Kv�ten 2014 

         Pavla Zíchová 
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B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

�ešené území leží v katastrálním území Valašské Mezi�í�í – m�sto. Území je na 

mírn� svažitém terénu. V katastru nemovitostí je parcela vedena jako trvalý travní 

porost. 

 Rodinný d�m s cykloservisem bude navržen jako samostatn� stojící novostavba. 

�ást objektu, kde se nacházejí obytné prostory, má dv� nadzemní podlaží a jedno 

podzemní podlaží. Cykloservis má jedno podlaží a podkroví. Hlavní vstupy do objektu 

jsou navrženy na jižní stran�. Úrove� podlahy v prvním nadzemním podlaží je navržena 

na kótu 330 m. n. m., B.p.v. / sou�adnicový systém S-JTSK. 

b) Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor�

 Na pozemku bylo provedeno m��ení na stanovení radonového indexu pozemku. 

Na základ� prov��ení geologické skladby území a z n�j odvozené plynopropustnosti pro 

radon a z výsledk� nam��ených hodnot objemové aktivity radonu v p�dním vzduchu lze 

parcely �. 2517/18 a 2517/29 v k.ú. Valašské Mezi�í�í – m�sto za�adit do pozemku s 

nízkým radonovým indexem. Stavba s  nízkým radonovým indexem musí být 

preventivn� chrán�na proti pronikání radonu z geologického podloží. Konstrukce 

s p�ímým kontaktem se zeminou sta�í chránit hydroizolací, která bude sou�asn� plnit i 

funkci protiradonovou. 

 Inženýrsko-geologický pr�zkum nebyl proveden. Pr�zkum bude �ešen v rámci 

výstavby objektu, kde p�i výkopových pracích bude dodate�n� stanovena únosnost 

zeminy. 

 Hydrogeologický pr�zkum nebyl proveden. Pr�zkum bude �ešen v rámci 

výstavby. 
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c) Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

 Dle požadavk� �SN 73 4301 musí rodinné domy, které mají mezi sebou volný 

prostor, dodržet minimální vzdálenost mezi sebou 7 m. Vzdálenost rodinných dom� od 

spole�ných hranic pozemk� nesmí být menší než 2 m. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. 

 Parcela se nachází na kopci v mírném svahu. V blízkosti se nenachází žádné 

vodní toky a doly, které by ohrožovaly danou lokalitu. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové pom�ry v území 

 Provoz stavby nemá negativní vliv na okolní prost�edí ani na odtokové pom�ry 

v území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

 Žádná asanace a demolice na pozemku není nutná. Na pozemku se vyskytují 

nízké d�eviny, které je pot�eba p�ed za�átkem prací odstranit. 

g) Požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo 
pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa 

 V rámci stavby objektu dojde k záboru zem�d�lského p�dního fondu. 

h) Územn� technické podmínky 

 Pozemek bude na jižní stran� pozemku napojen pomocí zpevn�né plochy na 

stávající dopravní infrastrukturu m�sta. Jedná se o komunikaci místního významu, 

z hlediska funk�ního zat�íd�ní se jedná se o obslužnou komunikaci. Na pozemku 

investora je navržena velkoplošná betonová dlažba pojízdná. 
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 Vodovodní p�ípojka bude p�ivedena na pozemek investora. Vodom�rná šachta 

bude osazená na pozemku investora a ukon�ena vodom�rnou soustavou. Z vodom�rné 

šachty na pozemku investora je navrženo potrubí HDPE 100 SDR 11 vedené 

nejvýhodn�jší trasou do instala�ní šachty rodinného domu. Potrubí v zemi je uloženo 

v pískovém loži tl. 100 mm. Minimální krytí potrubí ve volném terénu je minimáln�

1100 mm od upraveného terénu.  Výstražná fólie modré barvy bude umíst�na 300 mm 

nad potrubím. 

 Deš�ová voda je vsakována na pozemek investora. Voda ze st�echy objektu 

bude odvád�na venkovními okapy a svodným potrubím do jednotné ve�ejné kanalizace. 

Splašková voda bude taktéž odvád�na do jednotné ve�ejné kanalizace. Od hlavní 

domovní šachty bude položeno hlavní svodné potrubí, které bude uloženo do pískového 

lože tl. 100 mm a obsypu 300 mm nad vrchol potrubí.

 Na stávající STL plynovod ukon�ený ve sk�í�ce HUP KK25, která se nachází 

na hranici pozemku, bude napojena nová p�ípojka NTL plynovodu. Ve sk�í�ce bude 

STL/NTL regulace, p�íprava pro plynom�r a uzáv�r plynu KK25. Odtud bude plyn 

veden potrubím IPE 32 v zemi k obvodové zdi objektu, kde p�ejde na potrubí DN25 a 

dále na potrubí DN 20, které vede do technické místnosti domu ke kotli.  

 NN p�ípojka bude p�ivedena na pozemek investora. Elektrom�rový rozvad��

typu RE bude umíst�n na hranici pozemku tak, aby byl p�ístupný z ve�ejné komunikace. 

P�ed elektrom�rem bude umíst�n hlavní jisti�. Elektrom�rná rozvodnice bude 

v provedení pro venkovní montáž. 

i) V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 

 Stavba nevyžaduje žádné podmi�ující a vyvolané investice. 

B.2  Celkový popis stavby 
�

B.2.1  Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

 Objekt rodinného domu s cykloservisem je rozd�len na �ást obytnou a �ást 

provozní. Obytná �ást, která bude sloužit k  bydlení �ty��lenné rodiny má dv� nadzemní 
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podlaží s p�ilehlou jednopodlažní garáží a jedno podzemní podlaží. Provozní �ást, která 

bude sloužit k prodeji a oprav� kol má jedno nadzemní podlaží a p�edpokládaný po�et 

pracovník� jsou �ty�i. 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) Urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

 Objekt je zasazen mezi stávající zástavbu izolovaných dom�. Objekt je umíst�n 

uprost�ed pozemku. Všechny minimální odstupové vzdálenosti jsou dodrženy. Pozemek 

je ur�en k výstavb� rodinného domu. 

b) Architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové a 
barevné �ešení 

 Obytná �ást rodinného domu je obdélníkového p�dorysu s delší stranou 

orientovanou ze západu na východ. Hlavní vchod je z jižní strany objektu. V dolní �ásti 

domu je umíst�na kuchy� a obývací pokoj a naho�e je umíst�na klidová �ást - ložnice a 

2 d�tské pokoje. V každém pat�e je WC a koupelna. St�echa je navržena jako valbová 

st�echa se skládanou st�ešní krytinou. Sklon st�echy je 30°. St�echa má na celém objektu 

p�esah 800 mm. Fasáda rodinného domu je bílé barvy s cihelnými fasádními obklady 

v místech záv�t�í, terasy a balkón�. Okna jsou d�ev�ná v barv� t�eše�. Kolem celého 

obvodu objektu je sokl, na kterém je nanesen marmolit. 

 Provozní �ást domu je od obytné �ásti odd�lena garáží a skladem, nad kterými je 

plochá st�echa. Provozní �ást má p�dorysný tvar písmene L. Vchod do objektu je z jižní 

strany. V p�ízemí se nachází obchod s  jízdními koly, servis kol, zázemí pro 

zam�stnance a p�íru�ní sklad. V podkroví je umíst�n velký sklad, který je p�ístupný 

z venkovního schodišt� umíst�ného na východní stran� budovy. St�echa je valbová 

s viký�em pro vchod do podkroví z venkovního schodišt�. Sklon st�echy je 30° a sklon 

viký�e je 7°. P�esah st�echy je 800 mm. Fasáda provozovny je bílá s d�ev�nými okny 

barvy t�eše�. Kolem celého obvodu objektu je sokl, na kterém je nanesen marmolit.  

 Nosný systém v obou �ástech je z blok� POROTHERM  tl. 440 mm a 300 mm. 

Vnit�ní p�í�ky tl. 175 mm a 115 mm jsou také navrženy z blok� POROTHERM. 



28 
�

B.2.3  Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

 Ze záv�t�í jsou hlavní dve�e do obytné �ásti a do garáže. Po vstupu do obytné 

�ásti je zádve�í, ze kterého je p�ístupná šatna a chodba se schodišt�m. Z chodby jsou 

posuvné dve�e do obývacího pokoje s jídelnou a kuchyn�. Kuchy� a obývací pokoj 

s jídelnou jsou vzájemn� propojeny dve�mi. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

WC a koupelna. Vstup na venkovní terasu je z kuchyn� a obývacího pokoje s jídelnou. 

Schodišt� v chodb� vede do prvního nadzemního podlaží a do podzemního podlaží, kde 

se nachází chodba, sklad a technická místnost. Do technické místnosti vede také 

venkovní schodišt�. V druhém nadzemním podlaží se nachází klidová �ást. Z chodby je 

p�ístupná ložnice, 2 d�tské pokoje, sklad, WC a koupelna. Z ložnice je p�ístupná šatna a 

spole�ná terasa s jedním d�tským pokojem. Druhý d�tský pokoj má vlastní p�ístup na 

druhý balkón. Z chodby je p�ístup na p�du stropním výlezem. 

 Rozvody teplé a studené vody a odpadní potrubí se nachází v instala�ní šacht� za 

WC, která vede až do druhého nadzemního podlaží.  

Vstup do cykloservisu se nachází na jižní stran� objektu. Po vstupu je prodejna 

s jízdními koly. Z prodejny je p�ístup do servisu kol, který je od prodejny odd�len 

posuvnými dve�mi. Vedle servisu je p�íru�ní sklad, který je odd�lený dvouk�ídlovými 

posuvnými dve�mi. Do servisu je bo�ní venkovní vchod pro p�íjem zboží. Ze servisu je 

p�ístupná kancelá� a zázemí pro zam�stnance. Zázemí pro zam�stnance má samostatný 

vchod z východní strany objektu. Je zde WC, úklidová místnost, kuchy�ka a šatna, 

z které je p�ístupná koupelna. V podkroví se nachází velký sklad na kola, který je 

p�ístupný z venkovního schodišt� na východní stran� objektu. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba není ur�ena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Stavba není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s § 2 vyhlášky        

�. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové 

užívání staveb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, které stanoví obecné technické požadavky 

zabezpe�ující užívání staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. 
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B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

 Stavebník musí zajistit provedení a vyhodnocení všech pot�ebných zkoušek p�ed 

zapo�etím užívání stavby. Zkoušky jsou p�edepsány zvláštními právními p�edpisy NV 

�. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpe�nosti p�i provozu komín� kou�ovod� a 

spot�ebi�� paliv, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a §4 vyhlášky �eského ú�adu 

bezpe�nosti práce �. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 

za�ízení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Všichni zam�stnanci jsou proškoleni v BOZP. 

Stavba bude provedena tak, aby p�i užívání nevzniklo riziko nebezpe�í nehod. 

B.2.6  Základní charakteristika objektu 

a) Stavební �ešení 

 Konstruk�ní systém objektu je p�í�ný. V obytné �ásti objektu jsou navržena dv�

nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, provozní �ást je jednopodlažní 

s podkrovím. Od obytné �ásti je odd�lena garáží. St�echa je nad obytnou i provozní 

�ástí valbová se sklonem 30°. Do podkroví je vstup pomocí venkovního schodišt� a 

arký�e na východní stran� st�echy. Nad garáží je plochá st�echa. 

b) Konstruk�ní a materiálové �ešení 

 Základy jsou tvo�eny betonovými pásy z betonu C16/20 XC2, S3. V prvním 

podzemním podlaží je hloubka základ� -3,670 m pod úrovní upraveného terénu, 

v prvním nadzemním podlaží je hloubka základ� -1,100 m pod úrovní upraveného 

terénu. Suterénní zdi jsou ze ztracené bedn�ní DITON, které jsou vyztuženy ocelí B 500 

a vylity betonem C20/25. Je p�idaná hydroizolace proti zemní vlhkosti, která slouží jako 

preventivní ochrana proti radonu. Suterén je tepeln� izolován izolací XPS, která je 

chrán�ná p�izdívkou ze ztraceného bedn�ní, které je vyztuženo ocelí B500 a vylito 

betonem C 20/25. Podlaha v podzemním podlaží je betonová mazanina 

s dvousložkovou epoxidovou barvou na betony EPOKSIL. Nadzemní podlaží jsou 

tvo�ena ze systému POROTHERM. Obvodové zdi jsou tl. 440 mm., p�i soklu jsou dv�

�ady blok� tl. 300 mm, které jsou vypln�né minerální vatou. Sokl je dodate�n� zateplen. 
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Nosné vnit�ní st�ny jsou z blok� POROTHERM tl. 300 mm. Vnit�ní p�í�ky jsou tvo�eny 

bloky POROTHERM tl. 175 mm a 115 mm. Stropy ve všech podlažích jsou t�žké 

skládané stropy POROTHERM, které jsou tvo�eny keramobetonovými nosníky POT a 

keramickými vložkami MIAKO. Strop nad druhým podlažím obytné �ásti je 

zaizolovaný tepelnou izolací EPS. Nosná �ást st�echy nad druhým nadzemním podlažím 

je tvo�ena vazníky ze smrkového d�eva, nad kterými je umíst�no bedn�ní ze smrkového 

d�eva, pojistná hydroizolace, která je p�ichycena la�ováním, a skládaná keramická 

krytina, která je umíst�na na la�ování 40x40 mm. Nosná �ást st�echy u podkroví je 

krov, který je podbitý SDK desky KNAUF, které jsou kotvené na d�ev�ný rošt 40x50 

mm. St�ešní skládaná krytina je umíst�na na la�ování 40x40 mm ve sklonu 30°. Arký�

je ve sklonu 7° a st�ešní pláš� je tvo�en falcovanou krytinou. Podkroví není zateplené, 

proto je ve skladb� podlahy umíst�na v�tší vrstva tepelné izolace.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je z blok� POROTHERM, které zajiš�ují tuhost stavby. Stabilita je 

zajišt�na základovými pásy, které jsou založeny v nezámrzné hloubce. V prvním 

podzemním podlaží je hloubka základ� -3,670 m pod úrovní upraveného terénu, 

v prvním nadzemním podlaží je hloubka základ� -1,100 m pod úrovní upraveného 

terénu. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických 
 za�ízení 

a) Technické �ešení 

 V objektu se nachází jeden plynový kotel pro obytnou �ást, který je umíst�n 

v podzemním podlaží v technické místnosti, a jeden plynový kotel pro provozní �ást, 

který je umíst�n v úklidové místnosti. 
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b) Vý�et technických a technologických za�ízení 

 V navrhovaném objektu nejsou navržena výrobní a nevýrobní technologická 

za�ízení staveb. 

B.2.8  Požárn� bezpe�nostní �ešení 

 Stavba je navržena dle vyhlášky �. 23/2008 Sb. o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, vyhlášky MV�R �. 246/2001 Sb. 

o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, vyhlášky �. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavbu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, vyhlášky �. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a podle platných norem �SN 

73 0810/2009, �SN 73 0802/2000, �SN 73 0873/2003, �SN 73 0818/1997, �SN 73 

0824/1992. 

 Požárn� bezpe�nostní �ešení je vyhotoveno jako samostatná p�íloha projektové 

dokumentace - P�íloha �. 5 – D.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení.  

B.2.9  Zásady hospoda�ení s energií 

 Stavba je v souladu s p�edpisy a normami pro úsporu energie a ochrany tepla. 

Spl�uje požadavky normy �SN 73 0540 a spl�uje požadavky zákon �. 406/2000 Sb. o 

hospoda�ení energií, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhlášky �. 78/2013 Sb. o 

energetické náro�nosti budov, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Skladby obvodových 

konstrukcí spl�ují požadavky normy �SN 73 0540 na požadovaný sou�initel prostupu 

tepla.  

 Zásady hospoda�ení s energií jsou vyhotoveny jako samostatná p�íloha 

projektové dokumentace - P�íloha �. 6 – Stavební fyzika. 
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a 
 komunální prost�edí a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí 

 Objekt spl�uje požadavky stanovené vyhláškou �. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavební �ád (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhláškou               

�. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 V�trání je navrženo p�irozen� otevíratelnými okny, pop�. dve�mi. V�trání 

technické místnosti, kde je umíst�n plynový kotel, je navrženo �áste�n� okny a �áste�n�

odvodem spalin potrubím ven. Odtah par z kuchyn� je p�irozeným v�tráním. V�trání 

WC je zajišt�no pomocí odv�trávacího potrubí vyvedeného instala�ní šachtou nad 

st�echu objektu. V místnosti 122 - Úklidová místnost je umíst�n plynový kotel pro 

provozní �ást. Odtah spalin je zajišt�n kou�ovodem, který prochází v podhledu v 

místnosti 120 – Šatna nad st�echu objektu. 

 Vytáp�ní je zajišt�no centrálním plynovým kotlem pro obytnou �ást, který je 

umíst�ný v podzemním podlaží v místnosti 003 -Technická místnost. Provozní �ást má 

vlastní plynový kotel, který je umíst�ný v místnosti 120 - Úklidová místnosti. 

 Osv�tlení je zajišt�no p�irozen� okny, v no�ních hodinách je osv�tlení um�lé 

pomocí stropních svítidel.  

 Zásobování vodou je zajišt�no p�ípojkou z ve�ejného vodovodního �ádu. Odpad 

je odvád�n kanaliza�ní p�ípojkou do ve�ejného kanaliza�ního �ádu.  

 Stavba nemá žádné negativní vlivy na okolní prost�edí. 

B.2.11   Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí      
              

a) Ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

 Na pozemku byl zjišt�n nízký radonový index. Jako preventivní opat�ení posta�í 

krytí všech konstrukcí, které jsou ve styku se zeminou, hydroizolací. Hydroizolace 

sou�asn� plní funkci hydroizola�ní a ochranou proti radonu. 

b) Ochrana p�ed bludnými proudy 

 Na pozemku nebyly zjišt�ny bludné proudy. Nejsou pot�ebná žádná opat�ení. 
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c) Ochrana p�ed technickou seizmicitou 

 Na území nebyly zjišt�ny žádné aktivní seizmické �innosti. Nejsou pot�eba 

žádná opat�ení. 

d) Ochrana p�ed hlukem 

 Jsou dodrženy požadavky normy �SN 73 0532. Minimální vzduchová 

nepr�zvu�nost pro stropy R´
w = 47 dB, st�ny R´

w = 42 dB, dve�e R´
w = 27 dB. Vzhledem 

k charakteru objektu je zaru�ena dostate�ná vzduchová nepr�zvu�nost. 

 U plovoucích podlah v druhém nadzemním podlaží musí být správn� zajišt�na 

zvuková nepr�zvu�nost tj. betonová mazanina musí být od zvukov�-izola�ní vrstvy 

odd�lena fólii, zvukov�-izola�ní podložka musí odd�lovat roznášecí vrstvu podlahy od 

nosných desek a všech okolních obvodových st�n. 

e) Protipovod�ová opat�ení 

 Území není ozna�eno jako záplavové území. Nejsou pot�eba žádná opat�ení. 

f) Ostatní ú�inky 

 Na pozemku nebyly zjišt�ny žádné další okolní negativní vlivy na stavbu. 

B.3  P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 Stavba je pomocí p�ípojek napojena na stávající ve�ejné sít�, které se nachází 

pod p�íjezdovou komunikací z jižní strany pozemku. 
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b) P�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 

 Pozemek bude na jižní stran� pozemku napojen pomocí zpevn�né plochy na 

stávající dopravní infrastrukturu m�sta. Jedná se o komunikaci místního významu, 

z hlediska funk�ního zat�íd�ní se jedná se o obslužnou komunikaci. Na pozemku 

investora je navržena velkoplošná betonová dlažba pojízdná. 

 Vodovodní p�ípojka bude p�ivedena na pozemek investora. Vodom�rná šachta, 

osazená na pozemku investora bude ukon�ena vodom�rnou soustavou. Z vodom�rné 

šachty na pozemku investora je navrženo potrubí HDPE 100 SDR 11 vedené 

nejvýhodn�jší trasou do instala�ní šachty rodinného domu. Potrubí v zemi je uloženo 

v pískovém loži tl. 100 mm. Minimální krytí potrubí ve volném terénu je minimáln�

1100 mm od upraveného terénu.  Výstražná fólie modré barvy bude umíst�na 300 mm 

nad potrubím. 

 Deš�ová voda je vsakována na pozemek investora. Voda ze st�echy objektu 

bude odvád�na venkovními okapy a svodným potrubím do jednotné ve�ejné kanalizace. 

Splašková voda bude taktéž odvád�na do jednotné ve�ejné kanalizace. Od hlavní 

domovní šachty bude položeno hlavní svodné potrubí, které bude uloženo do pískového 

lože tl. 100 mm a obsypu 300 mm nad vrchol potrubí.

 Na stávající STL plynovod ukon�ený ve sk�í�ce HUP KK25, která se nachází 

na hranici pozemku, bude napojena nová p�ípojka NTL plynovodu. Ve sk�í�ce bude 

STL/NTL regulace, p�íprava pro plynom�r a uzáv�r plynu KK25. Odtud bude plyn 

veden potrubím IPE 32 v zemi k obvodové zdi objektu, kde p�ejde na potrubí DN25 a 

dále na potrubí DN 20, které vede do technické místnosti domu ke kotli.  

 NN p�ípojka bude p�ivedena na pozemek investora. Elektrom�rový rozvad��

typu RE bude umíst�n na hranici pozemku tak, aby byl p�ístupný z ve�ejné komunikace. 

P�ed elektrom�rem bude umíst�n hlavní jisti�. Elektrom�rná rozvodnice bude 

v provedení pro venkovní montáž. 
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B.4  Dopravní �ešení 

a) Popis dopravního �ešení 

 Na p�íjezdovou komunikaci se dostaneme po cest� II. t�ídy ve sm�ru             

Vsetín – Hranice na Morav�. P�íjezdová cesta je zpevn�ná, typ obslužná - místní ú�el.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

 P�íjezdová komunikace na pozemek je zpevn�ná s asfaltovým povrchem. 

Napojení na pozemek investora vede p�es chodník pro p�ší, který je snížen na úrove�

p�íjezdové komunikace. Komunikace na pozemku investora jsou zpevn�né pomocí 

pojízdné velkoplošné betonové dlažby. P�ístup do cykloservisu je po zpevn�né 

velkoplošné betonové dlažb�. 

c) Doprava v klidu 

 Parkování je v samostatné garáži na pozemku investora. P�ed cykloservisem je 

parkování jízdních kol zajišt�no pomocí stojan� pro kola. 

d) P�ší a cyklistické stezky 

 Kolem pozemku vede stezka pro p�ší, kterou k�íží p�íjezd na pozemek. V míst�

k�ížení je stezka pro p�ší snížena na úrove� komunikace. Cyklistické stezky kolem 

pozemku investora nevedou. 

�

�

�

�

�



36 
�

B.5  �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

 Po dokon�ení stavby rodinného domu s cykloservisem se pozemek upraví do 

požadovaného spádu. Dojde k vyspádování terénu k p�íjezdové komunikaci a 

okapovému chodníku. 

b) Použité vegeta�ní prvky 

 Po terénních úpravách bude celý pozemek zatravn�n a na zahrad� budou 

vysázeny okrasné d�eviny. 

c) Biotechnická opat�ení 

 Žádné biotechnické opat�ení nejsou pot�eba. 

B.6  Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho 
ochrana 

a) Vliv na životní prost�edí 

 Druh práce a použitá technologie nemá vliv na zhoršování životního prost�edí. 

Všechny použité materiály vyhovují hygienickým požadavk�m na emise škodlivin a 

cizorodých látek. Objekt svým provozem nep�sobí negativními vlivy na okolní 

prost�edí, tj. neobt�žuje okolí hlukem, prachem, neohrožuje bezpe�nost obyvatelstva. 

 B�hem výstavby bude do�asn� zvýšena hlu�nost a prašnost v okolí. Stavebník je 

povinen tyto do�asné negativní vlivy omezit na minimum. 

 Splašková voda bude odvád�na do jednotné kanalizace. Odpady ze stavby a 

z následujícího provozu budou rozt�íd�ny a odstran�ny dle p�ílohy �. 1 vyhlášky 

Ministerstva životného prost�edí �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, 

seznamy nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a 
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tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad�

(Katalog odpad�), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

b) Vliv na p�írodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin�

 Na pozemku se nevyskytují žádné památné stromy. Po dokon�ení stavby bude 

pozemek op�t zatravn�n a budou zde vysázeny okrasné d�eviny. 

c) Vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

 Stavba se nenachází v chrán�ném území Natura 2000. 

d) Návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo 
stanoviska EIA 

 Zjiš�ovací �ízení ani stanovisko EIA neur�ilo žádné podmínky. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právnických p�edpis�

 Na pozemku nejsou navržena žádná ochranná a bezpe�nostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Stavba rodinného domu s cykloservisem spl�uje základní požadavky                   

na situování a stavební �ešení stavby z hlediska ochrany obyvatel podle vyhlášky          

�. 380/2002 Sb. k p�íprav� a provád�ní úkol� ochrany obyvatelstva, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. 
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B.8  Zásady organizace výstavby 

a) Pot�eby a spot�eby rozhodujících médii a hmot, jejich zajišt�ní 

 P�i stavb� bude pot�eba voda a elektrika, které budou dovedeny pomocí p�ípojek 

na jižní hranici pozemku. 

b) Odvodn�ní staveništ�

 Pozemek je mírn� svažitý rovnob�žn� s komunikací. Deš�ová voda bude 

postupn� vsakována do p�dy. V p�ípad� výkop� se bude voda od�erpávat a bude 

odvád�na potrubím p�ímo do ve�ejné kanalizace. 

c) Napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Na staveništ� bude p�ístup z p�íjezdové zpevn�né komunikace, která vede na 

jižní stranu pozemku. V dob� výstavby bude p�íjezdová komunikace na pozemku 

investora tvo�ena betonovými panely. 

 Elektrická energie a voda bude p�ivedena pomocí p�ípojek z ve�ejné sít�, která 

se nachází u p�íjezdové komunikace na jižní stran� pozemku. 

d) Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

 Zhotovitel, který stavbu provádí, musí zajistit, aby hluková zát�ž v chrán�ném 

venkovním prostoru staveb nep�ekro�ila požadavky stanovené v NV �. 272/2011 Sb. o 

ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrace, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Zhotovitel bude používat stroje, za�ízení a mechanismy s garantovanou nižší hlu�ností, 

které jsou v náležitém technickém stavu. 
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e) Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d�evin 

 P�i provád�ní prací budou dodrženy normy �SN 83 9011, �SN 83 9021,         

�SN 83 9031, �SN 83 98041, �SN 83 9061. Zachované d�eviny v dosahu stavby 

budou po dobu výstavby náležit� chrán�ny p�ed poškozením prkenným bedn�ním. 

f) Maximální zábory pro staveništ�

 V dob� výstavby by nem�lo dojít k záboru ve�ejného prostranství. Staveništ�

bude pouze na pozemku investora. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, 
jejich likvidace 

 S veškerými odpady bude náležit� nakládáno dle zákona �. 185/2001 Sb.             

o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�,  

vyhlášky Ministerstva životného prost�edí �. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog 

odpad�, seznamy nebezpe�ných odpad� a seznam odpad� a stát� pro ú�el vývozu, 

dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpad� (Katalog odpad�), ve zn�ní pozd�jších p�edpisu a  vyhlášky �. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 P�vodce odpadu je povinen odpady za�azovat podle druhu a kategorie, zajistit 

p�ednostní využití odpad�. Jedná se p�evážn� o odpady uvedené v tab. 1. 

Tab. 1 Výpis p�evládajícího odpadu 

�íslo Název Zp�sob likvidace 
17 01 01 Beton Skládka 
17 02 01 D�evo Skládka 
17 02 02 Sklo Recyklace 
17 02 03 Plasty Recyklace 
17 03 02 Asfaltové sm�si Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel Sb�rna kovu 
17 04 07 Sm�sné kovy Sb�rna kovu 
17 05 04 Zemina a kamení Skládka 
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17 06 04 Izola�ní materiály Skládka 

17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady Skládka 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

 Skrývka ornice se v dob� výstavby bude skladovat na severní �ásti pozemku 

investora. Deponie bude mít maximální výšku 1500 mm. Nadbyte�ná zemina se odveze 

na skládku. 

i) Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�

 B�hem výstavby bude do�asn� zvýšena hlu�nost a prašnost v okolí. Stavebník je 

povinen tyto do�asné negativní vlivy omezit na minimum. Hlu�nost bude omezena 

požíváním stroj�, za�ízení a mechanism� s garantovanou nižší hlu�ností, které jsou 

v náležitém technickém stavu. Prašnost bude minimalizována zpevn�nou 

vnitrostaveništní komunikací, která bude sloužit pro do�išt�ní vozidel p�ed výjezdem ze 

stavby tak, aby spl�ovala podmínky zákona �. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších zákon�. Zachované 

d�eviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležit� chrán�ny p�ed poškozením 

prkenným bedn�ním. 

j) Zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení 

pot�eby koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle 

jiných právních p�edpis�

 Bude dodržováno NV �. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �. 

309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Zhotovitel stavby 

zajistí staveništ� v pot�ebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru 

staveništ�. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

 Stavba leží na soukromém pozemku investora. Stavba nemá vliv na okolní 

pozemky z hlediska bezbariérového �ešení. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat�ení 

 Stavba bude p�ístupná z ulice po betonových panelech. T�žká mechanizace bude 

na staveništ� dovezena pomocí nákladních aut a bude operovat na pozemku investora. 

Do dopravního zna�ení bude p�idáno upozorn�ní „Výjezd ze stavby“. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby 

 Práce ve výškách, v prostorách nechrán�ných proti pov�trnostním vliv�m musí 

být p�erušeny p�i bou�ce, silném dešti, sn�žení, tvorb� námrazy, p�i dohlednosti menší 

než 30 m, p�i teplot� prost�edí nižší než -10 °C, p�i v�tru o rychlosti nad 8 m/s p�i práci 

na zav�šených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žeb�ících nad 5 m výšky 

práce a p�i použití záv�su na lan� u pracovních polohovacích systém�. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

Stavební �ízení a povolení stavby: únor 2014 

Zahájení stavby: �erven 2014 

Ukon�ení stavby: srpen 2015 

Lh�ta stavby: 14 m�síc�

V Brn�

Kv�ten 2014 

Pavla Zíchová 
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1. Základní údaje 

Název stavby: Rodinný d�m s cykloservisem 

Místo stavby: ul. T�anovského, k.ú. Valašské Mezi�í�í – m�sto, p. �. 2517/28, 2517/29 

Investor: Adam Tenký, K�ižíkova 8, 757 01 Valašské Mezi�í�í 

Projektant: Pavla Zíchová, Husova 1165, 757 01 Valašské Mezi�í�í 

  

2. Architektonické �ešení 

2.1 Ú�el objektu 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu s cykloservisem ve m�st� Valašské 

Mezi�í�í. Stavba je rozd�lena na obytnou �ást a na provozní �ást. Obytná �ást bude 

sloužit k bydlení �ty��lenné rodiny. Provozní �ást bude sloužit k prodeji a oprav� kol. 

P�edpokládaný celkový po�et osob, které budou užívat objekt, je 8 osob. 

2.2 Dispozi�ní �ešení 

 Ze záv�t�í jsou hlavní dve�e do obytné �ásti a do garáže. Po vstupu do obytné 

�ásti je zádve�í, z kterého je p�ístupná šatna a chodba se schodišt�m. Z chodby jsou 

posuvné dve�e do obývacího pokoje s jídelnou a kuchyn�. Kuchy� a obývací pokoj 

s jídelnou jsou vzájemn� propojeny dve�mi. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

WC a koupelna. Vstup na venkovní terasu je z kuchyn� a obývacího pokoje s jídelnou. 

Schodišt� v chodb� vede do prvního nadzemního podlaží a do podzemního podlaží, kde 

se nachází chodba, sklad a technická místnost. Do technické místnosti vede také 

venkovní schodišt�. V druhém nadzemním podlaží se nachází klidová �ást. Z chodby je 

p�ístupná ložnice, 2 d�tské pokoje, sklad, WC a koupelna. Z ložnice je p�ístupná šatna a 

spole�ná terasa s jedním d�tským pokojem. Druhý d�tský pokoj má vlastní p�ístup na 

druhý balkón. Z chodby je p�ístup na p�du stropním výlezem. 
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 Rozvody teplé a studené vody a odpadní potrubí se nachází v instala�ní šacht� za 

WC, která vede až do druhého nadzemního podlaží.  

 Provozní �ást domu je od obytné �ásti odd�lena garáží a skladem. Provozní �ást 

má p�dorysný tvar písmene L. Vstup do cykloservisu se nachází na jižní stran� objektu. 

Po vstupu do objektu je prodejna s jízdními koly. Z prodejny je p�ístup do servisu kol, 

který je od prodejny odd�len posuvnými dve�mi. Vedle servisu je p�íru�ní sklad, který 

je odd�lený dvouk�ídlovými posuvnými dve�mi. Do servisu je bo�ní venkovní vchod 

pro p�íjem zboží. Ze servisu je p�ístupná kancelá� a zázemí pro zam�stnance. Zázemí 

pro zam�stnance má samostatný vchod z východní strany objektu. Je zde WC, úklidová 

místnost, kuchy�ka a šatna, ze které je p�ístupná koupelna. V podkroví se nachází velký 

sklad na kola, který je p�ístupný z venkovního schodišt� na východní stran� objektu. 

 St�echa je navržena jako valbová st�echa se skládanou st�ešní krytinou. Sklon 

st�echy je 30°. Nad garáží a skladem, který rozd�luje d�m na dv� �ásti, je plochá 

st�echa. 

2.3 Výtvarné �ešení 

 Fasáda rodinného domu je bílé barvy s cihlovými fasádními obklady v místech 

záv�t�í a v míst� balkón� a terasy. Uvnit� objektu jsou provedeny štukové omítky 

Baumit. Kolem celého obvodu objektu je sokl, na kterém je nanesen marmolit. Okna 

jsou d�ev�ná barvy t�eše�. Vchodové dve�e jsou taktéž d�ev�né barvy t�eše�. Vnit�ní 

dve�e jsou d�ev�né s obložkovými zárubn�mi. St�echa je navržena jako valbová st�echa 

se skládanou st�ešní krytinou Tondach. Sklon st�echy je 30°. Na viký�i je falcována 

krytina se sklonem 7°. Oplechování a klempí�ské prvky budou z titan-zinkového plechu, 

venkovní parapety jsou z pozinkovaného plechu. Komunikace na pozemku investora je 

tvo�ena z velkoplošné betonové dlažby. P�ed vstupem do cykloservisu jsou pevn�

umíst�ny stojany na jízdní kola. Okolní plochy budou zatravn�ny a v zadní �ásti 

pozemku budou vysázeny okrasné d�eviny. Zbylá zele� je na rozhodnutí investora. 
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2.4 Kapacita stavby 

�

Zastav�ná plocha: 504,204 m2, z toho obytná: 180,667 m2, provozní: 323,537 m2

Obestav�ný prostor: 1 564,302 m3

Užitná plocha: 1 169,796 m2

Po�et uživatel�: 4 + 4 (Rodinný d�m + cykloservis) 

Po�et bytových jednotek: 1 

Výška nejvyššího h�ebena (rodinný d�m): + 9,190 m 

Orientace hlavních vstup� do objektu: jih 

2.5 Technické a konstruk�ní �ešení objektu 

 Obecný popis konstrukcí je popsán v Souhrnné technické zpráv�, podrobn�ji 

v �ásti Stavebn� konstruk�ní �ešení. 

2.6 Tepeln� technické vlastnosti konstrukcí 

 Stavba je v souladu s p�edpisy a normami pro úsporu energie a ochrany tepla. 

Spl�uje požadavky normy �SN 73 0540 a spl�uje požadavky zákona �. 406/200 Sb. o 

hospoda�ení energií, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhlášky �. 78/2013 Sb. o 

energetické náro�nosti budov, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Skladby obvodových 

konstrukcí spl�ují požadavky na normu �SN 73 0540 na požadovaný sou�initel 

prostupu tepla.  

 Zásady hospoda�ení s energií jsou vyhotoveny jako samostatná �ást projektové 

dokumentace Stavební fyzika. 

2.7 Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy okolního prost�edí 

 Na stavbu p�sobí b�žné vlivy okolního prost�edí a k ochran� posta�í b�žné 

stavební konstrukce. Na pozemku byl zjišt�n nízký index radonu, proti kterému nemusí 
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být žádná mimo�ádná opat�ení. Výskyt bludných proud� a seizmické �innosti nebyly 

zjišt�ny. 

3. Stavebn� konstruk�ní �ást 

3.1 Vyty�ení a zemní práce 

Umíst�ní stavby je navrženo dle regulativ� územního plánu. Vyty�ení bude 

probíhat vzhledem k jednomu bodu výškopisnému a dv�ma polohopisným bod�m. 

Zam��ení je provedeno kvalifikovanou osobou.  

Polohopisné body: PB1 – Pevný bod – roh sousedního domu 2517/47 

   PB2 – Pevný bod – roh sousedního domu 2517/30 

3.2  Zemní práce 

 Zemní práce budou provedeny v jedné etap�. Pozemek bude vy�išt�n od k�ovin 

a provede se skrývka ornice tl. 150 mm, která bude umíst�na v severní �ásti pozemku 

pro pozd�jší terénní úpravy. Sejmutý pás ornice bude široky 7 metr� od vn�jších obrys�

navrhovaného objektu. 

 Poté se provede stavební výkop se svahováním 1:2. Jáma v nejnižším bod� bude 

mít hloubku -3,070 m pod úrovní upraveného terénu. Poté se provedou základové rýhy 

podzemního podlaží do hloubky 600 mm pod úrove� dna jámy a v míst� uchycení 

schodišt� 300 mm pod úrove� dna jámy. Dále se provedou rýhy nepodsklepené �ásti 

prvního nadzemního podlaží do hloubky 780 mm od pracovní spáry (-0,320mm pod 

úrovní terénu). Výkopová zemina z jámy a z rýh bude odvezena na skládku zeminy. Na 

skládce v zadní �ásti staveništ� se nechá �ást zeminy, která bude dále použita na zásyp. 

 V míst� stavby se nevyskytuje vysoká hladina podzemní vody, která by ohrozila 

práci na výkopech a základových konstrukcích objektu. Není nutné provád�t žádná 

opat�ení na odvodn�ní výkupu. 
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3.3  Základové konstrukce 

 P�ed provedením betonáže musí být základová spára �ádn� vy�išt�na, musí dojít 

k uložení zemního drátu a uložení prostupového chráni�e pro inženýrské sít�. 

Základové pásy jsou provedeny z prostého betonu C16/20 XC2, S3, 

jednostup�ové. Vyložení je dle projektové dokumentace. V prvním podzemním podlaží 

je hloubka základ� -3,670 m. Po vybetonování základových pás� bude proveden 

podkladní beton tl. 120 mm z betonu C 16/20. Nad podkladní deskou bude vyskládaná 

st�na ze ztraceného bedn�ní vyztuženého ocelí B500 a vylitého betonem C 20/25. 

 Podkladní deska prvního nadzemního podlaží je uložena na ztraceném bedn�ní    

tl. 200 mm, které je vyzd�né na rozší�ené hran� základu. Hladina spodní vody je pod 

úrovní základových pás�. 

 Na pozemku byl zjišt�n nízký radonový index a proto není nutné provád�t žádná 

mimo�ádná opat�ení. Hydroizolace je dostate�ná ochrana proti nízkému radonovému 

indexu. Je kladen d�raz na kvalitu provedení spoj� hydroizolace. 

3.4  Svislé nosné konstrukce 

 Svislé nosné konstrukce jsou vyzd�né ze dvou konstruk�ních systém�. Zdivo 

v prvním podzemním podlaží je ze ztraceného bedn�ní DITON s výztuží B500 a zalitý 

betonem C20/25. Nadzemní podlaží jsou vyzd�ná z keramických blok� POROTHERM. 

 Obvodové st�ny podzemního podlaží jsou provedeny ze ztraceného bedn�ní 

DITON tl. 400 mm. Vnit�ní nosné st�ny jsou vyzd�ny z keramických blok�

POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX tl. 175 mm na tenkovrstvou p�nu POROTHERM 

DRYFIX. Po obvod� podsklepené �ásti je provedena p�izdívka ze ztraceného bedn�ní 

DITON 20 tl. 20 mm. Kolem schodišt� je p�izdívka rozší�ena na tl. 300 mm. 

 Na obvodové st�ny v nadzemních podlažích jsou použity keramické bloky 

POROTHERM 44 Profi DRYFIX tl. 440 mm na tenkovrstvou p�nu POROTHERM 

DRYFIX. V prvním nadzemním podlaží jsou první dv� �ady z blok� POROTHERM 30 

T Profi DRYFIX tl. 300 mm na tenkovrstvou p�nu POROTHERM DRYFIX. První �ada 

se ukládá do vyrovnávacího maltového lože minimální tl. 40 mm. Vnit�ní nosné st�ny 

jsou z blok� POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm na tenkovrstvou p�nu 
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POROTHERM DRYFIX a z POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX tl. 175 mm na 

tenkovrstvou p�nu POROTHERM DRYFIX. Vnit�ní nenosné zdivo je z blok�

POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX tl. 115 mm na tenkovrstvou p�nu POROTHERM 

DRYFIX. 

3.5 Svislé nenosné konstrukce 

 Vnit�ní nenosné zdivo je z blok� POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX tl. 115 mm 

na tenkovrstvou p�nu POROTHERM DRYFIX. Napojení na nosnou st�nu bude 

provedeno pomocí ploché nerezové kotvy v každé druhé ložné spá�e. 

3.6  Vodorovné konstrukce 

 Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako t�žký skládaný strop PORTHERM. 

Strop se skládá z keramobetonových POT nosník�, keramických vložek MIAKO a 

betonu C20/25 tl. 60 mm. Celková tlouš�ka stropu je 250 mm. Stropní konstrukce se na 

nosné zdivo ukládá na t�žký asfaltový pás s minimálním uložením nosník� v podélném 

sm�ru 125 mm a minimálním uložení vložek v p�í�ném sm�ru 25 mm. Osová 

vzdálenost nosník� je 500 mm nebo 625 mm, viz výkres �. D.1.2.05 Stropní konstrukce 

nad 1.NP, D.1.2.06 Stropní konstrukce nad 2.NP a D.1.2.07 Stropní konstrukce nad 1.S. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou v každém podlaží dopln�ny o železobetonový v�nec 

v úrovni stropní konstrukce. V�nec je proveden pomocí výztuže � 16 mm z oceli B500 

a zalitý betonem C20/25, který je na obvodových st�nách ohrani�en v�ncovkou 

POROTHERM VT 8. 

 P�eklady nad otvory jsou provedeny jako montované z keramických nosných 

p�eklad� POROTHERM 7 a plochých p�eklad� POROTHERM KP 11,5. Minimální 

osazení p�ekladu na st�nu je 125 mm. 

 P�i provedení stropních konstrukcí nesmí být zapomenuto na prostupy 

instala�ních šachet a otvor� na p�du, které budou provedeny podle p�íru�ky 

POROTHERM. 
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3.7  St�ešní konstrukce 

 U objektu se nachází t�i typy st�ešní konstrukce. Nad rodinným domem se 

nachází valbová st�echa z vazník�. Nad provozovnou cykloservisu se nachází valbová 

st�echa z krovu s jedním viký�em a nad garáží a skladem je plochá st�echa. 

 Krov nad rodinným domem je tvo�en prefabrikovanými d�ev�nými vazníky, 

které budou kotveny do pozedního v�nce pomocí ocelových L-profil� p�ichycených 

k vazníku a pozednímu v�nci vruty. Sklon krokví je 30°. Dimenze, pr��ezy prvk�

vazníku a ztužidel a jejich statické p�sobení bude �ešeno v samostatné výrobní 

dokumentaci dodavatelem. V rovin� st�echy bude ztužení provedeno celoplošným 

bedn�ním z d�ev�ných latí tl. 15 mm, na kterém je provedena pojistná hydroizolace 

z PE fólie Delta Alpina tl. 1,5 mm. Krytina je keramická skládaná krytina TONDACH 

STODO 12. Krytina je uložena na la�ování 40/40 mm.  

 Krov nad provozovnou cykloservisu je �ešený jako vaznicová soustava se 

stojatou stolicí. Pozednice krovu jsou provedeny jako d�ev�né, uloženy a ukotveny do 

ŽB v�nce pomocí kotevních šroub� � 20 mm, délky 300 mm a hmoždinky. Pr��ez 

pozednice 180x140 mm. St�edová vaznice je d�ev�ná, podep�ená d�ev�nými sloupky 

krovu. Vzdálenost podpor od štítové st�ny je 1 465 mm. Pr��ez vaznic je 200x160 mm. 

Sloupky pr��ezu 160x160 mm, podporující st�ední vaznici jsou ukotveny pomocí 

ocelových kotev do konstrukce stropu. Stropní konstrukce nad 1NP cykloservisu je na 

toto zatížení dimenzována. Nosnou �ástí konstrukce st�echy jsou d�ev�né krokve 

uložené na pozednici, podep�ené st�edovou vaznicí. Sklon krokví je 30°. Sou�ástí jsou 

také dvojité d�ev�né kleštiny, které ztužují celý krov. Konstrukci krovu pak dopl�ují 

d�ev�né nárožní a úžlabní krokve a v�šadlo. Krytina je keramická skládaná krytina 

TONDACH STODO 12. Na arký�i je proveden st�ešní pláš� z plechové falcované 

krytiny LINDAB. Krytina je uložena na la�ování 40/40 mm. Pod krytinou je provedena 

pojistná hydroizolace z PE fólie Delta Alpina tl. 1,5 mm. Z vnit�ní strany krovu jsou 

SDK desky KNAUF, které jsou kotvené na d�ev�ný rošt 40x50 mm. 

 Plochá st�echa se nachází nad p�dorysem garáže a skladu. Plochá st�echa je 

vyspádovaná betonem C 16/20 do stejné výšky. Tudíž každá st�ešní rovina má jiný spád 

(viz výkres �. D.1.2.06 St�ešní konstrukce – plochá st�echa). Na st�eše jsou dv� st�ešní 

vpusti DN 80 TOPWET, opat�eny ochranným košem DN 80 TOPWET. Na spádové 
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vrstv� z betonové mazaniny se nachází parozábrana tl. 4 mm z modifikovaného 

asfaltového pásu s nosnou vložkou z hliníkové fólie DEKBIT AL S40, tepelná izolace 

tl. 100 mm z EPS ISOVER 100S a 2 vrstvy hydroizolace tl. 5 mm z modifikovaného 

asfaltového pásu s nosnou vložkou z polyesterové rohože samolepící EXTRADACH L 

PF. Spádová vrstva, tvo�ená betonovou mazaninou bude po obvod� oddilatovaná od 

svislých st�n izolací z EPS tl. 20 mm EPS IOSVER 100S.  

3.8  Schodišt�

 V objektu jsou umíst�ny dv� vnit�ní schodišt�, která spojují jednotlivá podlaží, a 

dv� venkovní schodišt�. První spojuje zahradu s podzemním podlažím a druhé vede do 

druhého podlaží cykloservisu.  

 Schodišt� mezi prvním nadzemním podlažím a druhým nadzemním podlažím je 

jednoramenné monolitické levoto�ivé schodišt�. Schodišt� je vybaveno ocelovým 

zábradlím s d�ev�ným madlem. Výšky zábradlí je 1000 mm. Zábradlí je kotvené do 

stupnice schodišt�. Ší�ka schodiš�ového ramene je 900 mm a ší�ka zrcadla je 50 mm. 

Výška schodu je 160,56 mm a ší�ka 309 mm. Po�et schod� je 18. Schodišt� bude 

kotveno do podlahy, nosných st�n a do stropu. 

 Schodišt� mezi prvním podzemním a druhým nadzemním podlaží je 

jednoramenné monolitické levoto�ivé schodišt�. Schodišt� je vybaveno ocelovým 

zábradlím s d�ev�ným madlem. Výšky zábradlí je 1000 mm. Zábradlí je kotvené do 

stupnice schodišt�. Ší�ka schodiš�ového ramene je 900 mm a ší�ka zrcadla je 50 mm. 

Výška schodu je 153,89 mm a ší�ka 322 mm. Po�et schod� je 18. Schodišt� bude 

kotveno do podlahy, nosných st�n a do stropu. 

 Venkovní schodišt� do prvního podzemního podlaží je jednoramenné betonové 

monolitické schodišt�. Schodišt� je vybaveno ocelovým madlem. Deska v horní �ásti je 

podep�ená nosnou p�izdívkou ze ztraceného bedn�ní a v dolní �ásti je vytvo�ená 

betonová deska po celé délce schodišt�. Pod schodišt�m tudíž vzniká volný prostor, 

který bude využíván jako další místnost. Výšky zábradlí je 1000 mm. Ší�ka 

schodiš�ového ramene je 1100 mm. Výška schodu je 162,5 mm a ší�ka 305 mm. Po�et 

schod� je 16. Schodišt� je podep�ené základovou konstrukcí a z obou stran uloženo na 

ozub. Délka uložení je 150 mm. Schodišt� je oddilatováno od konstrukce objektu 



53 
�

pomocí t�žkého asfaltového pásu.  P�i provád�ní betonáže musí být schodišt� podloženo 

asfaltovým pásem proti vsakování vody z betonu do zeminy. 

 Venkovní schodišt� do podkroví je jednoramenné ocelové schodišt�. Schodišt�

je vybaveno ocelovým zábradlím s nerezovým madlem. Výšky zábradlí je 1000 mm. 

Zábradlí je kotvené do stupnice schodišt�. Ší�ka schodiš�ového ramene je 1100 mm. 

Výška schodu je 160,56 mm a ší�ka 309 mm. Po�et schod� je 18. Schodišt� je kotvené 

ocelovými trny do obvodové st�ny a podesta je kotvená pomocí ocelových konzol.  

3.9  Výpln� otvor�

 Okna jsou d�ev�ná eurookna typu VEKRA NATURA 68. Dve�e na terasu a na 

balkón jsou stejného typu. Hlavní vstupní dve�e do rodinného domu a cykloservisu jsou 

d�ev�né dve�e Slavona KLASIK. Všechny výpln� otvor� mají barvu t�eše�. V garáži 

jsou sek�ní garážové vrata LOMAX DELTA s automatickým elektrickým pohonem a 

dálkovým ovládáním. Vzhled lamel je proveden v imitaci d�eva. Vnit�ní parapety jsou 

d�ev�né z dekoru t�eše� a bo�ními krytky tl. 19 mm.  

 Podrobn�jší specifikace jednotlivých výplní otvor� viz Výpis oken a Výpis 

dve�í. 

3.10 Úprava povrchu 

 Na úpravu povrchu je použita venkovní a vnit�ní omítka POROTHERM TO. 

V koupeln� a na WC ve všech podlažích rodinného domu a v cykloservisu jsou 

provedeny obklady z keramických obklada�ek RAKO 25x45x5 mm, které jsou uloženy 

na lepícím tmelu RAKO AD 530. Výška obkladu je 2100 mm. V kuchyni jsou 

keramické obklada�ky RAKO 10x10x5 mm, které jsou uloženy na lepícím tmelu 

RAKO AD 530. Výška obkladu je 600 mm a od podlahy ve výšce 900 mm. 

 V prostorách záv�t�í, terasy a obou balkon� je fasádní cihelný obklad 

HOLLAND BRICK 302 BASTIA, který je upevn�n pomocí lepidla na obklady 

WILDSTONE LM. 

 Vnit�ní prostory budou vymalovány barvou PRIMALEX STANDART. Odstín 

barvy je na požadavcích investora.  
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 Sokl u obvodových st�n má povrchovou úpravu marmolit weber.pas marmolit 

MAR1 G02 (HBW 12,5), který je nanesený na tepelnou izolaci SYNTHOS XPS 

PRIME 30 L, která je lepená na hydroizolaci z modifikovaného asfaltového pásu 

s nosnou vložkou z polyesterové rohože samolepící EXTRADACH L PF. 

3.11  Komín 

 V objektu se nachází komín Schiedel UNI ADVANCED – jednopr�duchový 

samostatný komín, tvárnice 360x600 m, �180 mm. Sou�ástí komína je vybírací a 

vymetací otvor s dví�ky 180x180 mm, umíst�nými 300 mm nad podlahou v místnosti 

002 - Chodba. Komínové t�leso je vyúst�no 650 mm nad h�eben st�echy. Nad st�ešní 

rovinou je komínové t�leso provedeno pomocí tvárnic 470x470 mm s komínovým 

plášt�m z vláknitého betonu s cihelnou strukturou. Do komína je napojený plynový 

kotel o výkonu 14 kW, který je umíst�n v místnosti 003 – Technická místnost. Plynový 

kotel o výkonu 14 kW pro provozní �ást je umíst�n v místnosti 120 - Úklidová místnost. 

Odtah spalin je zajišt�n pomocí kou�ovodu pr�m�ru 120 mm. Kou�ovod je veden 

v podhledu v místnosti 120 – Šatna nad st�echu objektu. 

3.12 Podlahy 

 Podlahy v obytných místnostech jsou tvo�eny z t�žké plovoucí podlahy 

s nášlapnou vrstvou z laminátových desek uložené na pružném podkladu z podložky 

mirelon tl. 2 mm a tepelné izolace EPS. Podlaha v koupeln� a WC je tvo�ena 

keramickými dlaždicemi RAKO 45x45x8 mm, které jsou uloženy na lepícím tmelu 

RAKO AD 530. Pod lepícím tmelem je hydroizola�ní st�rka RAKO SE1 tl. 1mm. 

V kuchyni, spíži, zádve�í, šatn�, obchod�, úklidové místnosti a servisu jsou keramické 

dlaždicemi RAKO 45x45x8 mm, které jsou uloženy na lepícím tmelu RAKO AD 530. 

V podzemním pat�e je podlaha tvo�ena pouze betonovou mazaninou vyztuženou kari 

sítí 10x10 �5 mm, na které je dvousložková epoxidová barva na betony EPOKSIL. 

V zázemí cykloservisu je PVC podlaha FLOORWOOD, která je uložena na roznášecí 

vrstv� z betonové mazaniny vyztužené kari sítí 10x10 �5 mm. 
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 Podrobn�jší skladba a specifikace viz Výpis skladby podlah.

3.13 Hydroizolace 

 Izolace proti zemní vlhkosti ve spodní stavb� objektu bude provedena                   

pod celou suterénní �ásti a pod nepodsklepenou �ástí ze dvou modifikovaných 

asfaltových pás�. Na podkladní desce je penetra�ní nát�r PENETRAL ALP, na kterém 

je samolepící modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože 

EXTRADACH L PF tl. 5 mm, na kterém je druhý modifikovaný asfaltový pás s nosnou 

vložkou ze skelné tkaniny ELASTOBIT GG 40 tl. 4 mm. Stejná izolace bude chránit 

suterénní zdi. Hydroizolace bude vytažena min. 300 mm nad upravený terén, kde bude 

chránit sokl u obvodových st�n. 

 Jako hydroizolace v ploché st�eše je použitý samolepící modifikovaný 

asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože EXTRADACH L PF tl. 5 mm 

lepené na tepelnou izolaci EPS ISOVER EPS 100S ve dvou vrstvách. Na koncích 

st�echy bude hydroizolace vytažena na svislé obvodové zdivo. Jako parozábrana mezi 

spádovou vrstvou a tepelnou izolací EPS ISOVER EPS 100S je použit modifikovaný 

asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkové fólie DEKBIT AL S40 tl 4 mm. 

 Pojistná difúzní hydroizolace na vazníku šikmé st�echy je provedena z PE 

fólie DELTA ALPINA tl. 1,5 mm, která bude mechanicky kotvená k d�ev�ným 

krokvím. Pojistná difúzní hydroizolace na krovu nad provozovnou cykloservisu je PE 

fólie DELTA MAXX tl. 1,5 mm.  

 Na parozábranu v t�žké stropní konstrukci byl použit samolepící 

modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože EXTRADACH L 

PF tl. 5 mm lepené na stropní konstrukci POROTHERM strop, který byl nat�en 

penetra�ním nát�rem PENETRAL ALP. 

Podrobn�jší specifikace jednotlivých vrstev skladeb st�ešních konstrukcí viz Výpis 

skladby konstrukcí. 
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3.14 Tepelná izolace 

 Obvodové st�ny podzemního podlaží jsou po celém obvodu izolovány 

tepelnou izolací XPS SYNTHOS XPS PRIME 30 L tl. 100 mm, která je chrán�ná 

p�izdívkou ze ztraceného bedn�ní. 

 Strop v druhém nadzemním podlaží obytné �ásti je zateplený tepelnou izolací 

EPS ISOVER EPS 100S tl. 100 mm, která je kotvena lepením. 

 Ve skladb� ploché st�echy je provedena tepelná izolace z EPS ISOVER EPS 

100S tl. 100 mm, která je lepená na parozábranu. 

 Železobetonový v�nec u stropních konstrukcí je izolován tepelnou izolací 

ISOVER EPS 100S tl. 80 mm a p�eklady nad otvory v obvodové konstrukci jsou 

izolovány tepelnou izolací ISOVER EPS 100S tl. 160 mm.  

 Izolace podlah v prvním nadzemním podlaží a v podzemním podlaží je 

tepelná izolace EPS ISOVER EPS 100S tl. 120 mm, v druhém podlaží je kro�ejová 

izolace z minerální plsti ISOVER N tl. 20 mm. 

 Podrobn�jší specifikace jednotlivých tepelných izolací viz Výpis skladeb 

podlah a Výpis skladby konstrukcí. 

3.15 Klempí�ské práce 

 Specifikace jednotlivých klempí�ských prvk� viz Výpis klempí�ských prvk�. 

3.16 Truhlá�ské práce 

 Specifikace jednotlivých truhlá�ských prvk� viz Výpis truhlá�ských prvk�. 

3.17 Záme�nické práce 

 Specifikace jednotlivých záme�nických prvk� viz Výpis záme�nických prvk�. 
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3.18 Protipožární opat�ení 

 Protipožární opat�ení jsou zpracována jako samostatná p�íloha projektové 

dokumentace, viz P�íloha �. 5 – D.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení. 

3.19 Terénní úpravy a ostatní dokon�ovací práce v okolí objektu 

 P�íjezdová komunikace a p�ístupové komunikace k objektu jsou provedeny 

z pojízdné velkoplošné betonové dlažby DITON PAVE tl. 80 mm. Betonová dlažba 

bude uložena do št�rkového lože frakce 4/8 mm tl. 50 mm, pod kterým bude št�rkové 

lože frakce 16/32 mm tl. 150 mm. 

 Po dokon�ení stavebních prací bude pozemek zatravn�n a v zadní �ásti pozemku 

budou nasázeny okrasné d�eviny. Další úpravy jsou na rozhodnutí investora. 

 Celý pozemek bude po svém obvodu oplocený d�ev�ným plotem. 

4. Napojení stavby na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 P�íjezdová komunikace na pozemek je zpevn�ná  asfaltovým povrchem. 

Napojení na pozemek investora vede p�es chodník pro p�ší, který je snížen na úrove�

p�íjezdové komunikace. Komunikace na pozemku investora jsou zpevn�né pomocí 

pojízdné velkoplošné betonové dlažby. P�ístup do cykloservisu je po zpevn�né 

velkoplošné betonové dlažb�. 

 Inženýrské sít� vedou ve zmi�ované komunikaci, zde bude provedeno napojení 

na vodovodní a kanaliza�ní �ád, plynovod, sd�lovací sí� a elektrickou energii. 
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5. �ešení technické a dopravní infrastruktury, �ešení 

dopravy v klidu 

 Pozemek bude na jižní stran� pozemku napojen pomocí zpevn�né plochy na 

stávající dopravní infrastrukturu m�sta. Jedná se o komunikaci místního významu, 

z hlediska funk�ního zat�íd�ní se jedná o obslužnou komunikaci. Na pozemku investora 

je navržena velkoplošná betonová dlažba pojízdná. Parkování je provedeno samostatnou 

garáží na pozemku investora. P�ed cykloservisem je parkování jízdních kol zajišt�no 

pomocí stojan� pro kola. 

 Vodovodní p�ípojka bude p�ivedena na pozemek investora. Vodom�rná šachta 

bude osazená na pozemku investora a bude ukon�ena vodom�rnou soustavou. Z 

vodom�rné šachty na pozemku investora je navrženo potrubí HDPE 100 SDR 11 

vedené nejvýhodn�jší trasou do instala�ní šachty rodinného domu. Potrubí v zemi je 

uloženo v pískovém loži tl. 100 mm. Minimální krytí potrubí ve volném terénu je 

minimáln� 1100 mm od upraveného terénu.  Výstražná fólie modré barvy bude 

umíst�na 300 mm nad potrubím. 

 Deš�ová voda je vsakována na pozemek investora. Voda ze st�echy objektu 

bude odvád�na venkovními okapy a svodným potrubím do jednotné ve�ejné kanalizace. 

Splašková voda bude taktéž odvád�na do jednotné ve�ejné kanalizace. Od hlavní 

domovní šachty bude položeno hlavní svodné potrubí, které bude uloženo do pískového 

lože tl. 100 mm a obsypu 300 mm nad vrchol potrubí.

 Na stávající STL plynovod ukon�ený ve sk�í�ce HUP KK25, která se nachází 

na hranici pozemku, bude napojena nová p�ípojka NTL plynovodu. Ve sk�í�ce bude 

STL/NTL regulace, p�íprava pro plynom�r a uzáv�r plynu KK25. Odtud bude plyn 

veden potrubím IPE 32 v zemi k obvodové zdi objektu, kde p�ejde na potrubí DN25 a 

dále na potrubí DN 20, které vede do technické místnosti domu ke kotli.  

 NN p�ípojka bude p�ivedena na pozemek investora. Elektrom�rový rozvad��

typu RE bude umíst�n na hranici pozemku tak, aby byl p�ístupný z ve�ejné komunikace. 

P�ed elektrom�rem bude umíst�n hlavní jisti�. Elektrom�rná rozvodnice bude 

v provedení pro venkovní montáž. 
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6. Vliv stavby na životní prost�edí 

 Druh práce a použitá technologie nemá vliv na zhoršování životního prost�edí. 

Všechny použité materiály vyhovují hygienickým požadavk�m na emise škodlivin a 

cizorodých látek. Objekt svým provozem nep�sobí negativními vlivy na okolní 

prost�edí, tj. neobt�žuje okolí hlukem, prachem, neohrožuje bezpe�nost obyvatelstva. 

B�hem výstavby bude do�asn� zvýšena hlu�nost a prašnost v okolí. Stavebník je 

povinen tyto do�asné negativní vlivy omezit na minimum. 

 Splašková voda bude odvád�na do jednotné kanalizace. Odpady ze stavby a 

z následujícího provozu budou rozt�íd�ny a odstran�ny dle p�ílohy �. 1 vyhlášky 

Ministerstva životního prost�edí �. 381/2001 Sb, kterou se stanoví Katalog odpad�, 

seznamy nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad�

(Katalog odpad�), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

 Na pozemku se nevyskytují žádné památné stromy, není sou�ástí žádné chrán�né 

a památkové zóny. Po dokon�ení stavby, bude pozemek op�t zatravn�n a budou zde 

vysázeny ozdobné stromy. 

7. Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba není ur�ena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Stavba není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s § 2 vyhlášky        

�. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové 

užívání stavby, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, které stanoví obecné technické požadavky 

zabezpe�ující užívání staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. 



60 
�

8. Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a 

za�len�ní výsledk� do projektové dokumentace  

 Na pozemku bylo provedeno m��ení na stanovení radonového indexu pozemku. 

Na základ� prov��ení geologické skladby území a z n�j odvozené plynopropustnosti pro 

radon a z výsledk� nam��ených hodnot objemové aktivity radonu v p�dním vzduchu lze 

parcely �. 2517/18 a 2517/29 v k.ú. Valašské Mezi�í�í – m�sto za�adit do pozemku s 

nízkým radonovým indexem. Stavba s nízký radonovým indexem musí být preventivn�

chrán�na proti pronikání radonu z geologického podloží. Konstrukce s  p�ímým 

kontaktem se zeminou sta�í chránit hydroizolací, která bude sou�asn� plnit i funkci 

protiradonovou. 

 Inženýrsko-geologický pr�zkum nebyl proveden. Pr�zkum bude �ešen v rámci 

výstavby objektu, kde p�i výkopových pracích bude dodate�n� stanovena únosnost 

zeminy. 

 Hydrogeologický pr�zkum nebyl proveden. Pr�zkum bude �ešen v rámci 

výstavby. 

9. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 Provoz stavby nemá negativní vliv na okolní prost�ení ani na odtokové pom�ry 

v území. B�hem výstavby bude do�asn� zvýšena hlu�nost a prašnost v okolí. Stavebník 

je povinen tyto do�asné negativní vlivy omezit na minimum. 

10. Zp�sob ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

na staveništi 

 Budou dodržována NV �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
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zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní 

dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i  práci), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 Zhotovitel stavby zajistí staveništ� v pot�ebném rozsahu proti vniknutí 

nepovolaných osob do prostoru staveništ�. 

11. Mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je z tvárnic POROTHERM, které zajiš�ují tuhost stavby. Stabilita je 

zajišt�na základovými pásy, které jsou založeny v nezamrzne hloubce. V prvním 

podzemním podlaží je hloubka základ� -3,670 m pod úrovní upraveného terénu, 

v prvním nadzemním podlaží je hloubka základ� -1,100 m pod úrovní upraveného 

terénu. 

12. Požární bezpe�nost 

Požárn� bezpe�nostní �ešení je vyhotoveno jako samostatná p�íloha projektové 

dokumentace - P�íloha �. 5 – D.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení. 

13. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

 Objekt spl�uje požadavky stanovené zákonem �. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavební �ád (stavební zákon, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhláškou               

�. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 Pro osobní hygienu uživatel� je koupelna, kde je umíst�no umyvadlo, sprchový 

kout nebo vana a WC, kde je umíst�na záchodová mísa se splachovací soupravou. 

 V�trání je navrženo p�irozen� otevíratelnými okny, pop�. dve�mi. V�trání 

technické místnosti, kde je umíst�n plynový kotel, je navrženo �áste�n� okny a �áste�n�
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odvodem spalin potrubím ven. Odtah par z kuchyn� je p�irozeným v�tráním. V�trání 

WC je zajišt�no pomocí odv�trávacího potrubí vyvedeného instala�ní šachtou nad 

st�echu objektu. V místnosti 122 - Úklidová místnost je umíst�n plynový kotel pro 

provozní �ást. Odtah spalin je zajišt�n kou�ovodem, který prochází v podhledu v 

místnosti 120 – Šatna nad st�echu objektu. 

 Vytáp�ní je zajišt�no centrálním plynovým kotlem pro obytnou �ást, který je 

umíst�ný v podzemním podlaží v technické místnosti. Provozní �ást má vlastní plynový 

kotel, který je umíst�ný v úklidové místnosti. 

 Osv�tlení je zajišt�no p�irozen� okny, v no�ních hodinách je osv�tlení um�lé 

pomocí stropních svítidel.  

 Zásobování vodou je zajišt�no p�ípojkou z ve�ejného vodovodního �ádu. Odpad 

je odvád�n kanaliza�ní p�ípojkou do ve�ejného kanaliza�ního �ádu.  

 Stavba nemá žádné negativní vlivy na okolní prost�edí. 

14. Bezpe�nost p�i užívání stavby 

 Stavba rodinného domu je navržena dle požadavk� Vyhlášky �. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavbu, ve zn�ní pozd�jších. 

 Stavebník musí zajistit p�ed zapo�etím užívání stavby provedení a vyhodnocení 

všech pot�ebných zkoušek. Zkoušky jsou stanoveny zvláštními právními p�edpisy NV �. 

91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpe�nosti p�i provozu komín� kou�ovod� a 

spot�ebi�� paliv, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a § 4 vyhlášky �eského ú�adu 

bezpe�nosti práce �. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 

za�ízení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

15. Ochrana proti hluku 

 Stavební konstrukce jsou provedeny tak, aby spl�ovaly požadavky �SN 73 0532 

Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 

výrobk�. 
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 Veškeré instalace budou �ádn� izolovány, stoupací potrubí kanalizace obaleno 

m�kkou minerální vlnou pro utlumení zvukového vln�ní. 

16. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení 

 V navrhovaném objektu nejsou navržena výrobní a nevýrobní technologická 

za�ízení staveb. 

V Brn�

Kv�ten 2014 

Zíchová Pavla 
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Záv�r 

 V bakalá�ské práci jsem provedla projektovou dokumentaci na úrovni 

dokumentace pro stavební povolení. P�ed zpracováním samotné dokumentace jsem 

navrhla dispozi�ní �ešení, které jsem dále rozpracovala tak, aby rodinný d�m 

s cykloservisem byl ur�en pro pohodlné a p�íjemné bydlení �ty��lenné rodiny a zárove�

pro samostatný provoz cykloservisu. Po dokon�ení dispozi�ního �ešení jsem se zam��ila 

na konstruk�ní detaily a výkresovou �ást projektové dokumentace, kde jsem navrhla 

konstruk�ní a materiálová �ešení. Rodinný d�m s p�ilehlou garáží jsem navrhla jako 

zd�ný dvoupodlažní objekt, �áste�n� podsklepený a zast�ešený valbovou st�echou. Nad 

garáží je plochá st�echa. Provozovna cykloservisu je navržena jako jednopodlažní 

objekt s podkrovím zast�ešený také valbovou st�echou. Sou�ástí práce je posouzení 

rodinného domu z hlediska stavební fyziky a požární bezpe�nosti stavby. 

 Bakalá�skou práci jsem se snažila zpracovat v souladu s obdrženým zadáním 

bakalá�ské práce a v��ím, že �ešení, obsažená v této práci povedou ke kvalitnímu a 

pohodlnému bydlení. Práce je také zpracována v souladu s p�edpisy a normami 

platnými v �eské republice. 

 P�i zpracovávání bakalá�ské práce jsem získala nové poznatky a zkušenosti 

v konstruk�ních �ešeních staveb a doufám, že tyto informace využiji p�i zpracovávání 

dalších projektových dokumentací. 
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